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Høring - evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og
næringsutvikling i helsesektoren

Vi viser til brev fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) datert 22.6.11 vedrørende høring om
evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren.

NHD ber i brevet om innspill til evaluators konklusjoner og anbefalinger. Nedenfor følger kommentarer
fra Buskerud fylkeskommune (BFK) til enkelte av anbefalingene. Vi gjør oppmerksom på at BFKs
høringsuttalelse er behandlet administrativt.

BFK er generelt enig i de forslag og anbefalinger som framkommer i rapporten. Vi vil likevel
kommentere følgende anbefalinger nænnere:

(I)
BFK slutter seg forslaget om å åpne innovasjonssatsingen også for tjenesteinnovasjon/-utvikling. Dette vil
etter vår vurdering styrke satsingen på to måter:

Samhandlingsreformen reiser nye utfordringer når det gjelder både produksjon, organisering og
utvikling av nye tjenester og samarbeid mellom nivåene i helsesektoren. Gjennom videreføring av
satsingen kan det stimuleres til innovasjon i produksjon og organisering av tjenester som vil bidra til å
realisere effektiviseringspotensialet i reformen.
For det andre vil en slik utvidelse av satsingen stimulere til økt fokus på innovasjon i
kommunesektoren. Vi tror potensialet her er stort, men langt de fleste kommuner har lite erfaring med
å engasjere seg i FoU og innovasjon knyttet til egen virksomhet. Det må være et mål å øke
kommunenes innsats her. Det vil dermed også være naturlig å inkludere primærhelsetjenesten i
satsingen. En slik tilrettelegging vil dermed generelt bidra til å øke innovasjonsomfang og —evnei
offentlig sektor.

(II)
Evaluator anbefaler å involvere flere aktører i en videreføring av satsingen. Det synes imidlertid
fremdeles å være mye fokus på statlig nivå og andre sentrale/nasjonale aktører. Etter BFKs vurdering vil
satsingen styrkes ved å gi både lokalt og regionalt nivå en sterkere rolle enn det som synes å være tilfelle i
dag. I mange sammenhenger bør det være relevant å involvere fylkeskommunene i satsingen.

POST ADRESSERES TIL AVDELINGEN - IKKE TIL ENKELTPERSONER
Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkonto
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Haugesgt. 89, 3019 Drammen + 47 32 80 85 00 + 47 32 80 85 08 2200.07.13523
Postboks 3563 E-postadresse Internett Foretaksregisteret
N-3007 Drammen Postmottak@bfk.no www.bfk.no NO 964 951 373



Buskerud fylkeskommune 2 av 2
Vår dato Vår referanse

01.09.2011 2008/906 - 15

Fylkestinget i Buskerud vedtok høsten 2009 FoU- og innovasjonsstrategifor Buskerud 2010-2015, der
helse og omsorg er ett av fire strategiske satsingsområder der Buskerud har "regionale fortrinn" på grunn
av sterke private og offentlige virksomheter og miljøer innenfor sektoren. Så langt blir dette
satsingsområdet fulgt opp gjennom kanalisering av regionale utviklingsmidler til utviklings- og
samarbeidsprosjekter innenfor området. Videre gis det støtte gjennom VRI Buskerud til prosjektet
ARENA Helseinnovasjon, som har som mål å bygge opp en næringsklynge innenfor helserelatert
innovasjon og virksomhetsutvikling i Drammensregionen. En rekke bedrifter deltar i prosjektet, som også
omfatter samarbeid med offentlige aktører, blant annet Drammen kommune. Imidlertid er det fremdeles et
betydelig potensial i å få til et nærmere samarbeid om utvikling og innovasjoner basert på en felles
satsing.

Også det regionale forskingsfondet, "Oslofjordfondet", har helse/omsorg som et prioritert område.
Erfaringene herfra er så langt at prosjekter som bygger på samarbeid mellom helsemyndigheter og
næringsliv er begrensede, men at potensialet er til stede. Det regionale forskingsfondet kan dermed være
en mulig finansieringskilde for forskningsbasert, helserelatert innovasjon i regionen.

Med bakgrunn i de regionale innovasjonssatsingene innenfor helse/omsorg som Buskerud
fylkeskommune er involvert i, ville en sterkere kopling mellom den nasjonale innovasjonssatsingen og
det regionale nivået kunne gi synergieffekter, flere innovasjonsprosjekter og dermed økt verdiskaping.
Gjennomføring av Samhandlingsreformen øker dette behovet. Samtidig vil dette stimulere
innovasjonsinnsats i offentlig sektor generelt, i tråd med anbefalingene i evalueringen.

Med hilsen

Kjersti Bærug Hulbakk e f Åg Sund
utviklingssjef rådgiver
(s)


